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Aanwezige afgevaardigden: zie aanwezigheidslijst.
De Voorzitter opent de vergadering om 18u40.
17 afgevaardigden (14 effectieven en 3 plaatsvervangers) van de gemeenten (303.924
stemmen) wonen de vergadering bij.
Conform artikel 34 van de huidige statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat er
geldig kan worden vergaderd.

1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 19 juni 2019
De notulen worden eenparig goedgekeurd.

2. Overzicht werking in 2019
De directeur biedt een overzicht tot op heden van de werking in 2019.

3. Goedkeuring van de begroting en jaaractieplan 2020
De directeur somt de activiteiten die in het actieplan 2020 opgesomd staan. Aan de hand van
deze activiteiten worden 7 (hoofd)doelstellingen nagestreefd. Alle activiteiten – met
uitzondering van deze die nog in onderzoek zijn – werden doorgerekend in de begroting
2020.
De directeur leidt de bespreking van de begroting 2020 in met een toelichting van de
omzetcijfers in de eerste drie kwartalen van 2019.
De omzetverwachtingen in het budget 2020 zijn gebaseerd op de cijfers uit 2019 en
voorgaande jaren. Wat de crematies betreft wordt rekening gehouden met een landelijke
groei van 1% enerzijds en een extra verlies (bovenop dat van 2019) van 30 crematies per
maand aan Aalst anderzijds.
Het verwachte omzetverlies in de catering als gevolg van een verwachte daling van de
crematies, hoopt de organisatie een stuk te kunnen compenseren door een verbeterde
prijszetting en promotie van het aanbod.
Aan de kostenzijde voorzien we een lichte toename van de personeelskosten omwille van de
verwachte indexering van de lonen, de wijziging van het organigram en de aanwerving van
een doelgroepmedewerker in vaste loondienst.
Ook het bedrag aan afschrijvingen stijgt. In 2020 zijn belangrijke investeringen aan het
gebouw en de installaties voorzien.
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De voorziene winst voor het boekjaar 2020 bedraagt 4.980,28 euro.

Besluit:
De Algemene Vergadering geeft met eenparigheid haar goedkeuring aan de begroting
en het jaaractieplan 2020.

4. Varia.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 19.30u.

